
Zgłoszenia kandydatów na Prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 

2016-2020 przyjmowane będą przez Sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr 

Marzenę Śmiech w pokoju nr A2/14 na Wydziale Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 

54, w terminie od 05.04.2016 do 12.04.2016 w godz. 10:00-13:00. 

Zasady zgłaszania kandydatów na Prodziekanów: 
1. Prawo zgłaszania kandydatów na Prodziekanów mają kandydaci na Dziekana. 

2. Zgłoszenie kandydata na Prodziekanów odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez 

Wydziałową Komisję Wyborczą. 

3. Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów musi mieć formę pisemną. 

  

Pisemne zgłoszenie kandydata na Prodziekanów powinno zawierać: 

 

1. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej. 

2. Nazwiska i imiona kandydatów na funkcję Prodziekanów (z wyszczególnieniem 

stanowisk). 

3. Oświadczenia kandydatów na Prodziekanów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o 

posiadanym biernym prawie wyborczym – 

4. Informację o funkcjach, jakie zamierza się powierzyć poszczególnym Prodziekanom. 

5. Krótką charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydatów. 

6. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. składają dodatkowo– złożone w oddzielnej 

zaklejonej kopercie. Wzory odpowiednich druków dostępne są na stronie internetowej 

wydziałowej komisji wyborczej. 

7. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy 

składać w zaklejonej kopercie, oznaczonej własnoręcznie: 

    a) Imieniem (imionami) i nazwiskiem. 

    b) Dopiskiem „oświadczenie lustracyjne" lub „informacja o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego". 

    c) Datą złożenia oświadczenia. 

8. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy złożyć 

w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. 

  

Wymagania od kandydatów na Prodziekana: 

 

1. Liczba Prodziekanów nie może być większa niż czterech. 

2. Prodziekanem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, która nie osiągnęła sześćdziesiątego 

siódmego, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora, siedemdziesiątego roku życia; 

3. Prodziekanem w Uniwersytecie nie może być osoba pełniąca funkcję organu 

jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej. 

4. Kandydat na Prodziekana ds. studenckich i doktorantów musi uzyskać zgodę większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów w Wydziałowym Kolegium Elektorów wyrażoną w 

terminie siedmiu dni od ogłoszenia listy kandydatów na Prodziekanów. 

5. W uczelni publicznej Prodziekan nie może być powołany do pełnienia tej samej funkcji na 

więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

 


